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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Profesi akuntan Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan baru, baik tantangan 

yang bersumber dari dalam profesi maupun dari luar profesi. Dari dalam profesi 

tantangannya berupa banyaknya standar-standar baru yang harus diterapkanDalam era 

globalisasi, persaingan pasar tidak dapat dihindari. Setiap perusahaan akan bersaing 

untuk menjadi yang terbaik di antara pesaingnya. Salah satu cara agar perusahaan dapat 

bertahan dalam persaingan yaitu dengan menyediakan laporan keuangan yang jujur, 

wajar, dan tidak menyesatkan pemakainya dalam pengambilan keputusan. Kendala dari 

luar profesi datang dari berbagai pihak, mencakup  meningkatnya tuntutan governance 

dari pihak pemakai jasa akuntan, regulasi yang lebih ketat oleh pemerintah, serta 

tantangan menjaga kepercayaan pemerintah karena masih sedikitnya jumlah akuntan 

publik di Indonesia. 

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, semakin banyak investasi 

ditempatkan di Indonesia oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Demikian juga 

kredit perbankan tumbuh secara positif. Pada saat investasi dan kredit perbankan 

bergerak positif maka semakin tinggi tuntutan kepada akuntan untuk menegakkan good 

governance. Akuntan dianggap sebagai salah satu pihak yang sangat kompeten untuk 

menjaga resiko investasi dan perkreditan dari investor atau kreditur. Selanjutnya, masih 

sejalan dengan tuntutan good governance tersebut, pemerintah Indonesia kini aktif 

membuat peraturan untuk profesi akuntan publik. Pembatasan rangkap jabatan dan 
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pemberian jasa, aturan quality control dan independensi sengaja dibuat untuk 

memenuhi tuntutan good governance di satu sisi namun disisi lain menjadikan profesi 

akuntan penuh dengan aturan. 

Menurut Arens (2006:4), auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami 

kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk megetahui jenis serta jumlah bukti 

yang akan dikumpulkan guna mencapai simpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. 

Auditor juga harus memiliki sikap mental independen. Kompetensi orang-orang yang 

melaksanakan audit akan tidak ada nilainya jika mereka tidak independen dalam 

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Para auditor berusaha keras mempertahankan 

tingkat independensi yang tinggi untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang 

mengandalkan laporan mereka. 

Seorang auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, 

karena ia melaksanakan pekerjaanya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, ia 

tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun 

sempurnanya keahlain teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak 

yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebassan pendapatnya. Posisi yang 

unik seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga dapat 

mempengaruhi kualitas auditnya.  

Auditor juga harus memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan audit 

dalam artian memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang auditing dan akuntansi 

seperti yang diatur dalam standar auditing. Pengalaman auditor dalam melakukan audit 

atas laporan keuangan dapat dilihat dari segi lamanya waktu maupun banyaknya 

penugasan yang pernah ditangani. Semakin banyak pengalaman, auditor semakin dapat 
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menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit, sehingga turut 

mempengaruhi kualitas audit. Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan 

oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar ketika mengaudit auditor harus 

memiliki kompetensi yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. Untuk 

melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan 

khusus), pengetahuan mengenai bidang auditing, dan akuntansi serta memahami industri 

klien. 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai 

sarana pengambilan keputusan, baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. 

Berdasarkan Finally Accounting Standard Board (FASB), dua karakteristik terpenting 

yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (relevance) dan dapat diandalkan 

(reliable). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para 

pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk 

memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan akan semakin mendapatkan 

kemudahan-kemudahan dalam menjalankan operasi perusahaannya. Namun, di era 

persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini, perusahaan dan profesi auditor sama-

sama dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berat. Mereka sama-sama harus 

mempertahankan eksistensinya di peta persaingan dengan perusahaan kompetitor atau 

rekan seprofesinya. Perusahaan menginginkan unqualified opinion sebagai hasil dari 

laporan audit, agar performanya terlihat bagus di mata publik sehingga ia dapat 

menjalankan operasinya dengan lancer. 
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Kualitas dari hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab 

(akuntabilitas). Akuntabilitas merupakan dorongan psikologis profesi yang dimiliki 

seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada 

lingkungan. Auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan 

kepadanya dengan cara menjaga dan mempertahankan akuntabilitas. 

Selain kompetensi, independensi, tekanan waktu, dan etika peran pengalaman  

juga berperan penting dalam peningkatan kinerja akuntan publik. Pengalaman kerja audit 

(audit experience) dapat diukur dari jenjang  jabatan dalam struktur tempat auditor 

bekerja, tahun pengalaman kerja, gabungan antara jenjang jabatan dan tahun pengalaman 

kerja, keahlian yang dimiliki auditor yang berhubungan dengan audit, serta pelatihan-

pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor tentang audit. Masalah penting yang 

berhubungan dengan pengalaman kerja auditor akan berkaitan dengan tingkat ketelitian 

auditor. Semakin berpengalaman auditor, maka semakin teliti dalam menemukan 

kesalahan dalam laporan keuangan yang akan disajikan dan semakin peka untuk 

menemukan kesalahan laporan yang akan dibuat. Seringkali definisi keahlian dalam 

bidang auditing diukur dengan pengalaman. Menurut penelitian Mayangsari (2003), 

Rahmawati dan Winarna (2002) dalam risetnya menemukan fakta bahwa pada auditor, 

expectation gap terjadi karena kurangnya pengalaman kerja dan pengetahuan yang 

dimiliki hanya sebatas pada bangku kuliah saja. Padahal menurut Djadjang dan Agung 

(2002) dalam Rahmawati dan Winarna (2002), auditor harus memiliki keahlian yang 

meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. Karena berbagai alasan seperti 

yang telah diungkapkan, pengalaman kerja dipandang sebagai suatu faktor penting dalam 

memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya.  
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Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri 

telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan 

publik. Kemudian muncul pertanyaan besar dalam masyarakat adalah mengapa justru 

semua kasus tersebut melibatkan profesi akuntan publik yang seharusnya mereka sebagai 

pihak ketiga yang independen yang memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan 

sebuah laporan keuangan. Kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa 

kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan 

pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang 

harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaanya.  

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Gustiawan 

(2015) yang berjudul “Pengaruh Independensi,Pengalaman Kerja,Kompetensi,dan Due 

Professional terhadap Kualitas Audit”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini ditambahkan satu 

variabel akuntabilitas untuk dianalisis pengaruhnya terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Independensi, Kompetensi, Akuntabilitas, dan Pengalaman 

Kerja terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta 

dan Yogyakarta).” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1.Apakah independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?  
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3. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit? 

4. Apakah pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit? 

    

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit.  

2. Menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.  

3. Menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit. 

4. Menguji pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit. 

 

D. Manfaat Penelitaian  

 Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi pada 

penelitian di bidang audit. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penilaian sebelumnya yang berkaitan 

dengan independensi, kompetensi, akuntabilitas, dan pengalaman kerja. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatkan pengetahuan 

ilmu akuntansi dan menjadi media informasi untuk penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  
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Penelitian ini dapat memberikan bukti secara empiris bahwa adanya pengaruh 

independensi, kompetensi, akuntabilitas, dan pengalaman kerja terhadap kualitas 

audit. 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat memberikan informasi atau bahan masukan bagi peneliti yang 

akan melakukan penelitian tentang objek yang sejenis. 

c. Bagi Kantor Akuntan Publik Surakarta dan Yogyakarta  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dasar 

sebagai acuan dalam meningkatkan mutu kualitas auditnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

         Penelitian ini terdiri dari lima bagian dengan sistematika penulisan sebaga berikut: 

  BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis. 
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   BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang desain penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, 

sumber data penelitian, variable penelitian dan defenisi operasional variabel, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

   BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, pengujian data, pengujian 

hipotesis, dan pembahasan hasil analisis data. 

   BAB V  PENUTUP 

Menyajikan simpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, dan saran-saran 

yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




